Sdružení podnikatelů, neziskových organizací a samospráv na území
Adamova, Borku, Hlincové Hory, Hluboké nad Vltavou, Hosína, Hrdějovic,
Hůr, Hvozdce, Chotýčan, Jivna, Libína, Libníče, Lišova, Rudolfova, Ševětína,
Štěpánovic, Úsilného, Vitína a Zvíkova.

Hluboká nad Vltavou
20. května 2014

MAS Hlubocko – Lišovsko rozdělila již téměř 40 milionů
korun
Tisková zpráva č. 6/2014
Již pět let rozděluje Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko dotace na projekty
realizované na svém území. Za tu dobu schválila dotace ve výši 39,6 milionů korun. Dotace
pomohly k opravě chodníků, silnic, památek, veřejných prostranství, osvětlení či kanalizace,
ale i vybudování nových hipostezek a pěších stezek.
Jen městu Hluboká nad Vltavou se z Místní akční skupiny Hlubocko – Lišovsko podařilo
získat 3,2 milionů korun na deset projektů. „Více než dva miliony jsou již proplaceny,
zbývající část jsou peníze na projekty, které dosud nebyly dokončeny a dotace tak teprve
bude proplacena,“ uvedl Jan Šmidmayer, předseda výběrové komise Místí akční skupiny
Hlubocko – Lišovsko. Dalších 1,6 milionů korun získaly soukromé subjekty. Jednalo se o
zemědělce a organizace podnikající v cestovním ruchu se sídlem na Hluboké. „Opět se
potvrzuje, že jak město, tak místní organizace jsou aktivní, připravují projekty a využívají i
tento program k rozvoji našeho města,“ dodal Jan Šmidmayer.
Díky dotacím z Místní akční skupiny Hlubocko – Lišovsko došlo v Hluboké nad Vltavou od
roku 2008 například k výstavbě obří vzduchové trampolíny a vybudování půjčovny
sportovního vybavení ve sportovně relaxačním areálu, vybudování Vltavské pěší stezky
v Zámostí, obnově kaple Panny Marie a Sv. Vojtěcha, kaple sv. Jana Nepomuckého
v Municích a kaple sv. Isidora v Hroznějovicích, vybudování parkoviště v ulici Fügnerova či
rekonstrukci vodohospodářské infrastruktury. Nyní navíc město realizuje další čtyři projekty –
obnovu místní komunikace Líšnice – Radonice, modernizaci místní komunikace v Jabloňové
ulici v Zámostí, obnovu božích muk a opravu chodníků v Pražské ulici.
Peníze, které Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko rozděluje, pochází z Programu
rozvoje venkova ČR – Leader. Dotaci mohou získat projekty realizované na území obcí
Adamov, Borek, Hlincová Hora, Hluboká nad Vltavou, Hosín, Hrdějovice, Hůry, Hvozdec,
Chotýčany, Jivno, Libín, Libníč, Lišov, Rudolfov, Ševětín, Štěpánovice, Úsilné, Vitín, Vráto a
Zvíkov. „Děláme nyní vše pro to, abychom mohli tyto dotace rozdělovat i v programovacím
období 2014 – 2020. Získali jsme nyní dotaci na tvorbu strategie, která je podmínkou pro
rozdělování dotací v dalším programovacím období,“ dodal Lukáš Tryml, ředitel Místní akční
skupiny Hlubocko - Lišovsko.
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Seznam projektů v Hluboké nad Vltavou, které získaly dotaci z Místní akční skupiny
Hlubocko – Lišovsko:

Název projektu

Příjemce

Zvýšení kvality služeb
sportovně relaxačního areálu
Hluboká nad Vltavou

Hluboká Baseball
& Softball Club
s.r.o.

Popis projektu
Výstavba obří vzduchové trampolíny, vybudování
půjčovny sportovního vybavení včetně zařízení IT
vybavením.

Rekonstrukce
Město Hluboká nad Obnovení stávající nefunkční armatury vodovodu pro
vodohospodářské infrastruktury
Vltavou
1 280 obyvatel.
v Hluboké nad Vltavou
Obnova kaple Panny Marie a
Sv. Vojtěcha
Vltavská pěší stezka v lokalitě
Hluboká - Zámostí, I. etapa Pod
Křesínem
Oprava kaple sv. Jana
Nepomuckého v Municích

Město Hluboká nad Rekonstrukce kaple Panny Marie a Sv. Vojtěcha v
Vltavou
Hluboké nad Vltavou.
Hluboká nad
Vltavou o.s.

Vybudování přírodní pěší stezky kolem řeky Vltavy v
délce 2 km doplněné stanovišti pro relaxaci a aktivní
odpočinek.

Město Hluboká nad Rekonstrukce kaple sv. Jana Nepomuckého v
Vltavou
Mucnicích.

Parkoviště v ulici Fügnerova v Město Hluboká nad Vybudování parkoviště pro obyvatele čtyř přilehlých
Hluboké nad Vltavou – 2. etapa
Vltavou
panelových domů. Celkem vzniklo 17 parkovacích míst.
Obnova kaple Sv. Isidora v
Hroznějovicích

Město Hluboká nad Obnova návesní kaple Sv. Isidora v Hroznějovicích,
Vltavou
která pochází z první poloviny 19. Století.

Obnova místní komunikace
Líšnice - Radonice

Město Hluboká nad Rekonstrukce místní komunikace mezi Líšnicí a
Vltavou
Radonicemi v délce 0,98 km.

Modernizace místní
komunikace Jabloňová ulice

Město Hluboká nad Rekonstrukce místní komunikace v ulici Jabloňová
Vltavou
v části města Zámostí.

Obnova božích muk v Hluboké
nad Vltavou a v obcích

Město Hluboká nad Obnova šesti božích muk (křížků) v Hluboké nad Vltavou
Vltavou
a obcích Jeznice a Purkarec.

Oprava chodníků v Pražské
ulici

Město Hluboká nad Rekonstrukce chodníků v ulici Pražská v Hluboké nad
Vltavou
Vltavou.

Studie využití kulturního
dědictví Hlubocka - Lišovska

Studie využití kulturního dědictví Hlubocka - Lišovska
Město Hluboká nad
včetně soupisu kulturního dědictví a mapy kulturních
Vltavou
památek v regionu.

Modernizace a zefektivnění
výroby pícnin využívaných v
živočišné výrobě a k
energetickým účelům

Stanislav Štěpka

Nákup shrnovače píce pro zemědělské potřeby.
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Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko o.p.s.

Kontakt:
Mgr. Barbora Benešová
tel.: 386 353 242, 774 434 501
e-mail: benesova@g-project.cz

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
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